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Секретар: Романова А.А.
Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.
Відсутні: Бакулін Є.М., Петренко О.М.
Запрошені: Ярема О.Й. - заступник Міністра молоді та спорту України;
Мовчан М.П. - заступник Міністра молоді та спорту України з питань
європейської інтеграції; Андрієва Т.В. - директор департаменту міжнародного
права Міністерства юстиції України; Василенко О.І. - головний консультант
секретаріату Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
Коледов С.В. - начальник відділу міжнародних договорів та офіційних
перекладів департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ
України; Ніколаєва Л.І. - начальник відділу удосконалення та моніторингу
соціальної

допомоги

департаменту

державної

соціальної

допомоги

Міністерства соціальної політики України; Коляда В.С. - начальник відділу
сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя
Міністерства молоді та спорту України; Радчук Н.М. - начальник відділу

міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства молоді
та спорту України; Шевченко В.П. - заступник начальника відділу забезпечення
масштабних масових заходів управління публічного порядку департаменту
превентивної діяльності Національної поліції України; Задорожній Д.В. начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України;
Мадяр В.В. – заступник начальника відділу ювенальної превенції Національної
поліції України; Мовчан Д.А. - член комітету з питань стадіонів та безпеки
проведення змагань Федерації футболу України; Афанас’єва С.П. - головний
спеціаліст відділу державної соціальної допомоги департаменту видатків
бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України; Щербина С.А. головний спеціаліст відділу експертизи проектів нормативно-правових актів
юридичного управління Міністерства молоді та спорту України; Сісецька В.І. –
представник громадської організації «Молодіжна антикорупційна агенція».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують
соціальної підтримки), (реєстр. № 4985 від 14.07.2016р.), поданий народним
депутатом України Гудзенком В.І.
2.

Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про

комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних
матчів та інших спортивних заходів, (реєстр. № 0150 від 26.06.2017р.), поданий
Президентом України.
3.

Проект Закону про денонсацію Європейської Конвенції про

насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення
спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, (реєстр. № 0151 від
26.06.2017р.), поданий Президентом України.

4.

Про

виконання

Постанови

Верховної

Ради

України

«Про

Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему:
«Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» від 23 лютого 2017 року №
1908-VIII.
5.

Різне.

1.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної
допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної підтримки),
(реєстр. № 4985 від 14.07.2016р.), поданий народним депутатом України
Гудзенком В.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної
підтримки),

(реєстр. № 4985), поданого народним депутатом України

Гудзенком В.І., в першому читанні відхилити.
2. Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України –
Спориша Івана Дмитровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

2.-3.

СЛУХАЛИ: Мовчана М.П. - заступника Міністра молоді та спорту
України з питань європейської інтеграції про проект Закону про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та
послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів, (реєстр.
№ 0150 від 26.06.2017р.), поданий Президентом України та проект Закону про
денонсацію Європейської Конвенції про насильство та неналежну поведінку з
боку глядачів під час проведення спортивних заходів, і зокрема футбольних
матчів, (реєстр. № 0151 від 26.06.2017р.), поданий Президентом України.
ВИСТУПИЛИ: Андрієва Т.В. - директор департаменту міжнародного
права Міністерства юстиції України; Василенко О.І. - головний консультант
секретаріату Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
Коледов С.В. - начальник відділу міжнародних договорів та офіційних
перекладів департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ
України; Шевченко В.П. - заступник начальника відділу забезпечення
масштабних масових заходів управління публічного порядку департаменту
превентивної діяльності Національної поліції України.
УХВАЛИЛИ:
1.

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду

проекту Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний
підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та
інших спортивних заходів, (реєстр. № 0150), в першому читанні – прийняти
його за основу та в цілому.
2.

Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України у

закордонних справах.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0

1.

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду

проекту Закону про денонсацію Європейської Конвенції про насильство та
неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів, і
зокрема футбольних матчів, (реєстр № 0151), в першому читанні – прийняти
його за основу та в цілому.
2.

Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України у

закордонних справах.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

4.
СЛУХАЛИ: Ярему О.Й. - заступника Міністра молоді та спорту
України про виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації
парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні
орієнтації сучасної української молоді» від 23 лютого 2017 року № 1908-VIII.
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.
2. Прийняти проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

5.Різне
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про розповсюдження
серед народних депутатів України інформаційних матеріалів про проведення у
Верховній Раді України

спеціалізованої інсталяційної виставки до Дня

усиновлення.
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до статті 95 Регламенту Верховної Ради України надати
дозвіл на розповсюдження серед народних депутатів України інформаційних
матеріалів про проведення у Верховній Раді України

спеціалізованої

інсталяційної виставки до Дня усиновлення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.
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